
Kouluterveyskyselyn 2021 
yhteenveto 
Etelä-Tapiolan lukio

Mitä hyviä ja toisaalta huolta aiheuttavia asioita vastausyhteenvedosta nousee esille?
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Elämään tyytyväisys
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Osallisuus
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Osallisuus
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika (Elisa)
Harrastukset ja vapaa-aika
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Harrastukset ja vapaa-aika
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Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Ystävät ja yksinäisyys
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Terveys
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Elintavat
Ruokatottumukset
• Etisläiset syö hyvin hedelmiä, kasviksia ja marjoja, eivät juo energiajuomia.

• Etisläiset olivat tyytyväisiä koululounaaseen varattuun aikaan sekä ajankohtaan. Ruuan 

maussa ja laadussa oli etisläisten mielestä jokseenkin parannettavaa.

• Huom! Korona!
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Elintavat

Liikkuminen ja paino

• Painoindeksin mukaan n. 10 % etisläisistä ovat ylipainoisia, mutta jopa n. 37 % etisläisistä

eivät koe painoaan sopivaksi. 
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Elintavat

Nukkuminen
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Elintavat

Tupakka ja nuuska
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Elintavat

Päihteet

• Etisläisten alkoholin käyttö on vähentynyt. Useampi etisläinen hyväksyy oman ikäisten 

tupakoinnin, mutta muiden päihteiden hyväksyminen on vähentynyt. 
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Elintavat 

Riippuvuudet

• Etisläisistä vain 3,5% pojista pelaa rahapelejä viikottain, tytöt eivät juuri pelaa. 
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Koulunkäynti ja opiskelu 

• "Pitää koulunkäynnistä", muutos huonompaan: 78,9 % (2019) vs. 67,4 % (2021)

• Riittämättömyyden tunne opiskelijana edelleen korkealla tasolla, erityisesti tytöillä: 39,5 % vs. 

42,2 %

• Yli puolet pojista kokee usein kouluinnostusta (52,6 % pojat, 36,7 % tytöt)

• Koettu vaikeus kirjoittamista ja lukemista vaativissa tehtävissä lisääntynyt tytöillä: esimerkkinä 

kirjoittaminen 19,6% (2019) vs. 28,9% (2021)

• Koettu vaikeus laskemista vaativissa tehtävissä lisääntynyt tytöillä: 32,5 % (2019) vs. 44,2 

(2021)

• Koettu vaikeus kokeisiin valmistautumisessa ja läksyjen teossa lisääntynyt tytöillä: esimerkkinä 

kokeisiin valmistautuminen 28,5 % (2019) vs. 43,9 % (2021)

• Vaikeuksia oppimistaidoissa erityisesti tytöillä: 42,3 % (2019) vs. 55,9 % (2021)

• Luokkien työrauha koetaan edelleen hyväksi: 97,9 %

• Pohdittavaa: koronan vaikutus?, osaamistaso (peruskoulun arviointi)?, tunnollisuus vs. 

heikommat valmiudet
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Perhe ja elinolot 

Tekee palkallista työtä koulutyön ohella
• vuonna 2019 yli 20 %

• nyt vain vähän yli 10 %.

Tytöt (15 %) tekevät työtä selvästi enemmän kuin pojat (noin 7 %).

• Etisläiset tekevät työtä kuitenkin selkeästi vähemmän kuin espoolaislukiolaiset keskimäärin.

- 272 Etiksen opiskelijaa vastasi tähän kysymykseen.

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa

• Poikien (6 --> 2,6 %) vaikeudet vähentyneet selvästi ja tyttöjen (5,1 --> 6,5 %) 

lisääntyneet.

• Sama trendi näkyy kaupungin tasolla; etisläisten tulos keskimääräistä hiukan parempi.

- 282 etisläistä vastasi tähän kysymykseen.
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Palvelut ja avunsaanti 

Saanut tukea ja apua hyvinvointiin…

• kouluterveydenhoitajalta

• 2019: 94,7 % (koko maa: 90,7 %)

• 2021: 88,4 % (koko maa: 86,5 %)

• koululääkäriltä

• 2019: 96 % (koko maa: 81,4 %)

• 2021: 66,7 % (koko maa: 77,3 %)

• koulukuraattorilta:

• 2019: ei tietoa (koko maa: 73,6 %)

• 2021: 62,2 % (koko maa: 64,8 %)

• koulupsykologilta:

• 2019: 54,2 % (koko maa: 62,2 %)

• 2021: 39,3 % (koko maa: 57,4 %)

• opettajalta:

• 2019: 78,8 % (koko maa: 83,8 %)

• 2021: 80,9 % (koko maa: 80,2 %)
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Saanut tukea ja apua oppimiseen ja 

koulunkäyntiin…

• erityisopettajalta

• 2021: 84,4 % (koko maa: 75,6 %)

• opinto-ohjaajalta

• 2021: 91,8 % (koko maa: 91,2 %)

• luokanvalvojalta

• 2021: 92,1 % (koko maa: 88,7 %)

Mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista:

• 2019: 48,8 % (koko maa: 51,5 %)

• 2021: 46,8 % (koko maa: 50,1 %)
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Opiskeluhuollon palveluihin pääsy:

• ei ole päässyt terveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta:

• 2019: 2,5 % (koko maa: 4,5 %)

• 2021: 1,5 % (koko maa: 4,4 %)

• ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta:

• 2019: ei tietoa? (koko maa: 7,0 %)

• 2021: ei tietoa? (koko maa: 8,0 %)

• ei ole päässyt koulupsykologille yrittämisestä huolimatta:

• 2019: 29,4 % (koko maa: 13,6 %)

• 2021: 16,1 % (koko maa: 14,5 %)

• helppo päästä koulupsykologin vastaanotolle:

• 2019: 62,5 % (koko maa: 70,7 %)

• 2021: 45,2 % (koko maa: 70,5 %)

• ”terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti”:

• 2019: 61,0 % (koko maa: 67,9 %)

• 2021: 60,9 % (koko maa: 59,3 %)
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Kasvuympäristön turvallisuus 
Koulukiusaaminen 2021
• Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa: 0,3% (Espoo 0,7%, koko maa 1,1%)

• Ei ole kiusattu koulussa lainkaan lukukauden aikana: 95,1% (Espoo 93,5%, koko maa 91,6%)

• Ei ole osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen: 98,6% (Espoo 97,4%, koko maa 96,3%)

• Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa: 0,3% (Espoo 0,5%, koko maa 0,6%)

• Kertonut koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun aikuiselle lukukauden aikana: - (Espoo 

9,7%, koko maa 14%)

• Koulukiusaamisesta kertomisen jälkeen kiusaaminen jatkunut tai pahentunut: - (Espoo -%, koko 

maa 27,4%)

• Koulukiusaamisesta kertomisen jälkeen kiusaaminen loppunut tai vähentynyt:- (Espoo -%, koko 

maa 41,5%)

• Koulukiusaamista tapahtunut nimittelemällä, tekemällä naurunalaiseksi tai kiusoittelemalla: -

(Espoo 42,2%, koko maa 56,3%)

• Koulukiusaamista tapahtunut jättämällä huomiotta tai kaveriporukan ulkopuolelle: - (Espoo 

59,9%, koko maa 56,7%)

--> Etisläiset kokekeet koulukiusaamista hieman vähemmän kuin espoolaiset ja koko maa 

keskimäärin
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Kasvuympäristön turvallisuus 
Koulukiusaaminen, sukupuoli yhteensä 2021

• Koulukiusaamista tapahtunut lyömällä, potkimalla tai tönimällä: - (Espoo 7,3%, koko maa 

7,0%)

• Koulukiusaamista tapahtunut levittämällä valheita: - (Espoo 31,0%, koko maa 33,2%)

• Koulukiusaamista tapahtunut viemällä rahaa tai tavaraa tai rikkomalla tavaroita: - (Espoo 

6,0%, koko maa 5,6%)

• Koulukiusaamista tapahtunut uhkailemalla tai pakottamalla: - (Espoo 6,0%, koko maa 6,8%)

• Koulukiusaamista tapahtunut loukkaamalla ilmeillä tai eleillä: - (Espoo 34,6%, koko maa 43%)

• Koulukiusaamista tapahtunut kännykän tai internetin kautta: - (Espoo 20,6%, koko maa 

23,3%)
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Kasvuympäristön turvallisuus 
Häirintä ja väkivalta, sukupuoli yhteensä 2021
• Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana: 6,3% (Espoo 9,1%, koko maa 10,1%)

• Etis: laskenut huomattavasti (lähes 50%) poikien kohdalla, mutta noussut hieman tyttöjen kohdalla 

vuoteen 2019 verrattuna

• Kokenut seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana: 5,9% (Espoo 7,8%, koko maa 9,8%)

• Etis: laskenut huomattavasti poikien kohdalla, mutta noussut tyttöjen kohdalla

• Kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana: 31,5% (Espoo 32,0%, koko 

maa 33,5%) vuoteen 2019 verrattuna

• Etis: lisääntynyt molemmilla, erityisesti tytöillä vuoteen 2019 verrattuna

• Kokenut seksuaalista häirintää koulussa vuoden aikana: 0,3% (Espoo 1,0%, koko maa 1,8%)

• Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana: 22,2% (Espoo 24,2%, koko 

maa 26,7%)

• Etis: lisääntynyt molemmilla, erityisesti tytöillä vuoteen 2019 verrattuna

• Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa tilassa vuoden aikana: 22,1% (Espoo 19,6%, koko maa 17,9%)

• Etis: lisääntynyt molemmilla, erityisesti tytöillä vuoteen 2019 verrattuna

---> Etisläiset kokeneet häirintää ja väkivaltaa hieman vähemmän kuin espoolaiset ja koko maa 

keskimäärin

----> pojat kokeneet fyysistä uhkaa vähemmän vuonna 2021, tytöt kokeneet fyysistä 

uhkaa, seksuaaliväkivaltaa ja -häirintää koulun ulkopuolella enemmän vuonna 2021
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Kasvuympäristön turvallisuus 
Tapaturmat, sukupuoli yhteensä 2021

• Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lukuvuoden aikana: 2,8% (Espoo 3,8%, koko maa 5,3%)

• Tapaturma välitunnilla lukuvuoden aikana: 0,7% (Espoo 0,7%, koko maa 0,9%)

• Tapaturma liikuntatunnilla lukuvuoden aikana: 0,7% (Espoo 2,0%, koko maa 2,9%)

• Tapaturma muulla tunnilla lukuvuoden aikana: 0,7% (Espoo 0,6%, koko maa 0,9%)

• Tapaturma työelämäjaksolla lukuvuoden aikana: - (Espoo 0,3%, koko maa 0,5%)

• Tapaturma koulumatkalla lukuvuoden aikana: 0,7% (Espoo 1,4%, koko maa 2,0%)

• Onnettomuus tai tapaturma vapaa-ajalla lukuvuoden aikana: 15,5% (Espoo 20,8%, koko maa 

20,0%)

• Käyttää kypärää pyöräillessä: 25% (Espoo 24,6%, koko maa 18,8%)

• Käyttää kypärää mopolla tai moottoripyörällä liikkuessa: 89,7% (Espoo 96,9%, koko maa 96,7%)

• Käyttää turvavyötä autolla liikkuessa: 97,5% (Espoo 98,3%, koko maa 96,6%)

• Käyttää heijastinta tai heijastavia asusteita pimeällä liikkuessa: 33,9% (Espoo 31,9%, koko maa 

34,4%)

• Käyttää pelastusliivejä vesillä liikkuessa: 78,2% (Espoo 77,7%, koko maa 70,4%)

• ---> Etisläisillä tapaturmia kouluajalla ja vapaa-ajalla hieman vähemmän kuin koko maassa

• ---> Kouluajalla tapahtuneet tapaturmat vähentyneet tytöillä ja pojilla
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Kasvuympäristön turvallisuus 
Oppilaitoksen fyysiset työolot, sukupuoli yhteensä, Huom! 2019

• Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua: 7% (koko maa 10,1%)

• Liika kuumuus sisällä oppilaitoksessa häirinnyt paljon: 2,9% (koko maa 5,6%)

• Liika kylmyys sisällä oppilaitoksessa häirinnyt paljon: 40,7% (koko maa 24,8%)

• Tunkkainen ilma oppilaitoksessa häirinnyt paljon: 7% (koko maa 15,9%)

• Epämiellyttävä haju oppilaitoksessa häirinnyt paljon: 3,3% (koko maa 6,2%)

• Luokkahuoneen tai opiskelutilojen ahtaus häirinnyt paljon: 7,4% (koko maa 7,9%)

• Melu oppilaitoksessa häirinnyt paljon: 5% (koko maa 8,7%)

• Liian kirkas tai hämärä valaistus oppilaitoksessa häirinnyt paljon: 4,1% (koko maa 4,6%)

• Epämukavat työtuolit, työpöydät tai muut kalusteet oppilaitoksessa häirinneet paljon 17% (koko 

maa 13,9%)

• Huonot WC-, pukeutumis- ja peseytymistilat oppilaitoksessa häirinneet paljon: 5% (koko maa 

8,4%)
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Koronaepidemia 

• Ollut paljon huolissaan koronavirustartunnan saamisesta: 7,6% (Espoo 7%, koko maa 7,3%)

• Ollut paljon huolissaan siitä, että tartuttaa koronaviruksen muihin: 16,7% (Espoo 16,8%, koko 

maa 16,0%)

• Ollut paljon huolissaan siitä, että läheinen saa koronavirustartunnan: 26,6% (Espoo 26,8%, 

koko maa 27,1%)

• Saanut tukea ja apua oppimiseen ja koulunkäyntiin etäopetuksessa lukuvuoden aikana: 67,7% 

(Espoo 64,6%, koko maa 64,4%)

• Koronaepidemia lisännyt perheen kanssa vietettyä aikaa: 57,4% (Espoo 53,3%, koko maa 

37,1%)

• Koronaepidemia lisännyt ristiriitoja perheessä: 28% (Espoo 25,8%, koko maa 22,3%)

• Koronaepidemia vähentänyt yhteydenpitoa isovanhempiin: 55,8% (Espoo 55,9%, koko maa 

52,1%)

• Koronaepidemia vähentänyt yhteydenpitoa kavereihin: 67,6% (Espoo 54,5%, koko maa 

42,3%)
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